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... وهو وأصيل خالص إسإلماي  ماصطلح:  السإلماية الشورى

العربية: اصطلحا في تعني، "المشاورة" - التي - مان اسإم
حدود عند يقف ل إيجابي، فعل ... فهي الرأي اسإتخراج

درجة "التطوع" الى على يزيد ... بل "التطوع" بالرأي
ًا اسإتخراج "العمل" على ًا واسإتدعائه الرأى/ اسإتخراج ؟ قصو

- في ماعناه ... فإنا بالرأي فلنا على فلنا قلنا: أشار وإذا
بإلقاء الذماة إبراء ماجرد به! .. وليس : أماره العربية اصطلحا

فقط؟!... الرأي
نظام فلسفة هي السإلماي، السياسإي الفكر في والشورى،

أمار إدارة تعني ... لنها ... والسإرة ... والجتماع الحكم
المشترك الئتمار بواسإطة ، والعام الخاص النساني، الجتماع

شئونا تغيير في للمشاركة النسانا سإبيل هو الذي والجماعي،
السبيل هي المشترك، الئتمار أي ... فالشورى، الجتماع هذا

إماارة والسلطانا والسلطة والنظام القيادة أي الماارة، إلى
... أي الدولة ... وفي المجتمع ... وفي السإرة في النسانا

ًا وحكمه، المجتمع تنظيم في ًا أو المجتمع كانا صغير ... كبير
هذه في النسانا لوجود السإلماي الفلسفي التصور كانا ولما

على قائم بالخرين، ولعلقته فيها، وماكانته ولوظيفته الحياة،
وماستخلف وتعالى، سإبحانه لله ماخلوق النسانا هذا أنا حقيقة

هي العمرانا في النسانا ماكانة ... كانت الكونا عمارة في عنه
تكونا حتى الكونا سإيد ليس ... فهو الله عن الخليفة ماكانة
وسإلطته وإماارته وائتماره وشوراه حدود، دونا ماطلقة حريته
الله عن خلفته فإنا الوقت، ذات ... وفي وأطر ضوابط دونا

وحرية وإرادة سإلطة له تكونا أنا وتقتضي تعني سإبحانه
لهذا العمرانا بتكليف النهوض مان تمكنه وإماارة وشورى

ّير المجبر الكائن ليس لهذا ... فهو، الوجود المهمش المس
... بإطلق



العبد ... وليس الكونا سإيد ... ليس الوسإط المكانة في إنه
... وإنما والمسئولية والسإتقللا والرادة الحرية مان المجرد
وعهد عقد أطار في وله الكونا، سإيد عن الخليفة هو

هذا بمهام النهوض مان تمكنه التي السلطات السإتخلفا
السإتخلفا.

ًا في النسانا ماكانة في السإلماية، الفلسفة هذه مان وانطلق
الشورى" ... "إطار في السإلماي المذهب يتميز الوجود، هذا

الله قضاء هي التي اللهي، السإتخلفا وعهد عقد فبنود
ًا جعلها التي احكاماه ... وكذلك كونه في الحتمي ًا إطار حاكم

تظهر الذي اللهي"، "الوضع ... هي وسإلطاته النسانا لحرية
فيه: شورى ل الذي الله وقضاء للخالق، المخلوق عبودية فيه

ًا ورسإوله الله قضى إذا ماؤمانة ول لمؤمان كانا وماا انا امار
يعص ومان أمارهم مان الخيرة اختيار)(لهم ول يكونا(ولخيار

ً ضل فقد ورسإوله الله ًا}ً ضلل مابين
الله " سإيادة أماام نحن الحاكم، الطار بهذا يتعلق وفيما هنا،

وشرعيته الحتمي، قضائه في المتمثلة "، ... وحاكميته
- الخليفة ... على السإتخلفا وعهد عقد لبنود الممثلة

ولسلطته وشوراه لحريته الحاكم الطار يجعلها - أنا النسانا
والسإتخلفا... والنيابة بالوكالة قياماه أثناء ولحركته وإماارته،

المخلوقات- حمل سإائر -دونا اختار قد إنا(النسانا كانا وإذا
على الماانة عرضنا الرض هذه عمرانا في الخلفة أماانة

مانها وأشفقن يحملنها أنا فأبين والجبالا والرض السموات
للنسانا مانه إعانة وتعالى، سإبحانه الله . فإنا وحملها

ًا كانا إنه على(النسانا مايزه قد الماانة، هذه أداء جهول ظلوما
إنسانية" و "حاكمية يمارس أنا إلى ودعاه والحرية، بالختيار
مانه ومُاّفّوضه وتعالى، سإبحانه لله مُارادة هي بشرية"، "سإلطة

الماام ... وبعبارة النسانا لهذا اسإتخلفه مان كجزء للنسانا
}ً : " فإنا م1064 - 994 هـ،456 ،384{  الندلسي حزم ابن
للنسانا جعل أنا أي "، الله لغير الحكم يجعل أنا الله حكم مان

لينهض الله، شريعة حاكمية بها ينفذ التي السلطة حاكمية
... الله إليه فوضها التي بالماانة

مايادين مان مايدانا أي في والسلطة، بالرأي النفراد كانا وإذا
النسانا إنا سإنة( كل وهي المقدماة هو والسلطة، الرأي

والطغيانا والسإتفراد (للسإتبداد اسإتغنى رآه أنا ليطغى،
... فانا والحضارات والنظم النسانا تاريخ عليها صدق قرآنية،
نظام هو الطغيانا هذا مان البشري وللعمرانا للنسانا المنقذ



النسانا- -ماطلق للنسانا يكفل الذي السإلماية، الشورى
فتنجو وكبيرها، صغيرها العمرانا، شئونا تدبير في المشاركة

على النسانا هذا يطغى أنا دونا وذلك الطغيانا، مان دنياه
-هي والتي اللهية، الشريعة في المتمثل اللهي التدبير

العمرانا. هذا في العدلا ماقّوماات مان الخرى- ماقّوم

" السإلم - جعلها الشورى ماكانة حقائق - مان الحقيقة ولهذه
... أي النسانا حقوق "حق" مان ماجرد وليست "، إلهية فريضة

إنا والختيار بالرضا حتى عنها يتنازلا أنا للنسانا يجوز ل أنه
مايادين سإائر لتشمل مايادينها السإلم عمم اراد! ... كما هو

... إلى السإرة ... مان والخاص مانها العام النسانية، الحياة
الجتماع ... إلى الدولة ... إلى المجتمع الى المؤسإسة

ليست الدولية!... فهي وعلقاته الدولي ونظاماه النساني
ًا تتعداه... ل للدولة السياسإي النظام شئونا مان شأن
فلسفة الشورى السإلم " يعتمد السإرة " ماجتمع ففي

عليها لتتأسإس السإرة، شئونا تدبير في والمشاركة للتراضي
اولدهن يرضعن { والوالدات والنتظام والتراضي المودة
له المولود وعلى الرضاعة يتم انا اراد لمن كامالين حولين
تضار ل وسإعها ال نفس تكلف ل بالمعروفا وكسوتهن رزقهن
فإنا ذلك ماثل الوارث وعلى بولده له ماولود ول بولدها والدة
ً أراد وإنا عليهما جناحا فل وتشاور مانهما تراض عن فصال
آتيتم ماا سإلمتم إذا عليكم جناحا فل اولدكم تسترضعو انا اردتم

. بصير تعملونا بما الله انا واعلموا الله واتقوا بالمعروفا،

الشورى تكونا انا ويوجب السإلم يفرض الدولة شئونا وفي
الماور... سإواء لترتيب واللية الفلسفة هى ، الجماعه شورى

هذه بين العلقة فى أو الدولة، ماؤسإسات داخل فى ذالك أكانا
الدولة ماؤسإسات ادارة ففى ،، الماة جمهور وبين المؤسإسات

عندماا عظيم ماعنى الى انظارنا الكريم القرأنا يلفت لشئونها
التى المفرد المار" بصيغة "ولى فيه- القرآنا-ماصطلح ليرد

المصطلح، هذا فيه يرد والسإتفراد" وإنما " النفراد على تدلا
الجماعية" وتزكية المار}ً- الى بصيغة"الجمع"- {أولى فقط،

الله وأطيعوا آمانوا الذين أيها والشورى"يا للمشاركة
امار  ..{واذاجاءهم59}ً-النساء مانكم المار وأولى والرسإولا

وإلى الرسإولا الى ردوه ولو به أذاعوا أوالخوفا المان مان
-83مانهم}ً-النسأء: يستنبطونه الذين لعلمه مانهم المار أولى
{أولو يكونا انا على التنبيه على الكريم القرآنا يحرص كما



وليست الماة مان نابعة السلطة تكونا " حتى الماة المار}ً مان
"السيادة مابدأ الى يشير لكأنه .. حتى خارج مان عليها مافروضة

والشعوب الوطنيه.. والقومايه.. والحضاريه" للمام
والمجتمعات؟؟"

القرآنا " فانا "الماه جمهور " وبين الدوله بين العلقه فى اماا
إلهية" "فريضة القرار صنع فى والمشاركه الشورى يجعل
عليه الله صلى الله رسإولا "الدولة" يقودها كانت ولو حتى

غليظ فظا كنت ولو لهم لنت الله مان رحمة {فبما وسإلم
لهم واسإتغفر عنهم فاعف حولك مان لنفضوا القلب
يحب الله إنا الله على فتوكل عزمات فاذا المار فى وشاورهم
"هو القرار تنفيذ " اى -..فالعزم159: عمرانا }ً-آلا المتوكلين

انضاج في الناس لشتراك التاليه المرحله اى للشورى ثمرة
ولة يضعه الذي الشوري القرار القرار.هذا وصناعه الرأي

الذي هو المعني والتنفيذ.وهذا الممارسإه في الماربالعزم
اليه لهذه تفسيرهم في يقولونا الكريم القرآنا مافسري جعل

 -1088 - 542 - 481عطية"( "ابن الكبير المفسر عن نقل
الحكام وعزائم قواعدالشريعه مان الشوري  م)* :"إنا1148
ماما واجب.وهذا فعزله والدين العلم اهل يستشير ل ومان

عزائم ومان الشريعه قواعد مان )"فالشورى1فيه( لخلفا
بها ينهض الماه علي فريضه لنها فالماه اهلها الحكام.اماا

ومايادينها ماوضوعاتها بحسب الكفاءة كفائيه_اهل كفريضه
"العلم" لهل الشارة ليآتها المفسرين عبارة في جاء لذلك

فقط ليس اهل" الدين" وايضا فقط واهل" الدين" وليس
اهل" الدين". اهل" العلم" دونا

اذا التي الكفائيه الفرائض مان الشورى بفريضة النهوض وكونا
مان وآكد اهم يجعلها الباقين عن سإقطت البعض بها قام

الفريضة آداء عن التخلف في الثم لنا الفردية الفرائض
عن التخلف في الثم بينما وحده الفرد عند يقف الفردية

باسإرها. الماة يلحق الكفائية الفريضه اقاماة

بالشورى السإلماي التكليف توجه حقيقة الحقيقة هذه ويؤكد
القرآنا _في الشورى _اي جاءت قد انها جميعا الماه الي
فريق علي وقفا وليست المؤمانة الماة صفات مان صفة الكريم
وأمارهم الصلة واقاماوا لربهم اسإتجابوا (والذين فريق دونا

... فهي38) _الشورى: ينفقونا رزقناهم وماما بينهم شورى
..الشرافا..الملك..الفرسإانا" كما اماتيازا" للحرار ليست



ليست وهي والروماانا الغريق "الديمقراطيه"عند حالا كانا
عنه التنازلا له يجوز حتي النسانا حقوق ماجرد"حق"مان

سإماوي وتكليف الهية فريضة هي ..وانما والختيار بالرضا
صغيرة النساني الجتماع ضرورات مان ..وضرورة الكافة علي
تزكيه في السإلم بلغ لقد .بل الجتماع هذا دائرة كبيرة او

للرأي ثم ومان "العصمه" للماة جعل الذي الحد الي الشورى
الله صلي الله رسإولا فقالا شوراها علي المؤسإس والقرار
ابن ضللة".رواه علي تجتمع ل أماتي "إنا وسإلم عليه

القرار وصواب الرأي حكمه الي القلوب لتطمئن مااجه.وذلك
اهل بواسإطة اماورها في الماة شوري علي ماؤسإسين كانا اذا

.. ابنائها مان والدين العلم
للبلغا النبوى البيانا والقولية العملية النبوية السنة جاءت ولقد

تمثل التي الدسإتورية السابقة ..وكانت الشورى في القرآني
القرار بصنع المشاركه في السإلماي للنظام والسإوة النموذج
بالشوري التزاماه كانا وسإلم عليه الله صلي المعصوم ..فحتي

ًا رأيت :"ماا فيقولا هريرة ابو يروى الذي النحو علي اكثر أحد
الترماذي_.. وكانا ..."_رواه الله رسإولا مان لصحابه ماشورة

علي البعثة زمان في حريصين عليهم الله رضوانا صحابته
و والطاعة السمع وفيها اللهية مانطقه"السيادة بين التمييز
البشريه" ليمارسإوا السلطه مانطقة " وبين لله الوجه إسإلم

يسالونا فكانوا القرار لصنع والمثمرة المؤسإسة الشورى فيها
تتمايز ل التي المواطن في وسإلم عليه الله صلي الله رسإولا
اهو الله رسإولا :يا فيقولونا بذاتهما المنطقتانا هاتانا فيها

). و(المشورة الرأي ام ؟ الوحي

"السلطه والمشورة الرأي ماقاماات مان المقام كانا فاذا
به والتزماوا القرار وصناعة الرأي انضاج في البشريه"شاركوا

في ذلك , حدث والتطبيق الممارسإة في وضعه علي العزم عند
جيش به ينزلا الذي المكانا تحديد اشهرها مان كثيرة ماواطن

بعض ماصالحة مان والموقف بدر ماوقعة في المسلمين
بثمرات اللتزام انا ماوقعه"الخندق"بل في المشركين

وحدهم, الصحابه علي وقفا يكن لم وقرارتها الشوري
غير في ايضالنه وسإلم عليه الله صلي الله رسإولا وانماشمل
ابداع "ماجتهد" والجتهاد وتعالي سإبحانه الله عن التبليغ

هو بل الشوري ماواطن مان فهو ثم ومان ماعصوم غير بشرى
هذه ضوء وعلي المعني هذا ..وفي العليا ماستوياتها مان واحد

الذي وسإلم عليه الله صلي الله رسإولا حديث نقرأ الحقيقة



 م)634-573  هـ13 هـ،  ق51( الصديق بكر لبي فيه يقولا
الله م) رضي644-584هـ23هـ-  ق40( الخطاب بن ولعمر

الماام "- رواه خالفتكما ماا ماشورة في إجتمعتما عنهما: " لو
القرارت في والقلية الكثرية لقاعدة تشريع - ... وفيه احمد

ولو حتى القرار، اتخاذ عند الغلبية رأي واعتماد الشورية،
عليه الله صلى الله رسإولا الدولة، رئيس فيها القلية كانت

عليه الله صلى الله رسإولا -كذلك- حديث وسإلم!... ونقرأ
ًا كنُت " لو فيه يقولا الذي وسإلم، ًا مُاؤمّار ماشورة دونا احد

ماسعود}ً - رواه بن " { عبدالله عبد أم ابن لمّارُت المؤمانين
هو للجيش، أماير ... فتعيين احمد والماام مااجة وابن الترماذي

الشورى كانت ولذلك والعسكرية، السياسإة الشئونا في اجتهاد
النفراد الدولة لرئيس يجوز ول فيه، القرار لتخاذ السبيل هي

ولوكانا حتى الشورى، أهل ماشورة دونا الجيوش اماراء بتعيين
وسإلَم... عليه الله صلى الله رسإولا هو الدولة رئيس

عهد ... ففي الراشدة الخلفة سإارت النبوية السنة هذه وعلي
وجميع بالشورى، تبرم الماور كل كانت الصديق، بكر أبي

القوانين ... حتى الشورية المشاركة على تتأسإس القرارات
او الكتاب في نص بها يرد لم إذا الناس، بين بها يقضي التي

ورد إذا ابوبكر : " كانا قالا ماهرانا، بن مايمونا " فعن السنة
بينهم يقضي ماا فيه وجد فإنا الله، كتاب في نظر الخصم عليه

الله صلى الله رسإولا مان وعلم الكتاب، في يكن لم وانا قضى،
خرج أعياه فأنا به، قضى سإنة المار ذلك في وسإلم، عليه

أنا علمتم فهل وكذا، كذا وقالا: أتاني المسلمين، فسألا
بقضاء؟ ذلك في قضى وسإلم، عليه الله صلى الله رسإولا

قضاء، فيه الله رسإولا مان يذكر كلهم النفر إليه اجتمع فربما
نبينا. على يحفظ مان فينا جعل الذي لله ابوبكر: الحمد فيقولا
عليه الله صلى الله رسإولا مان سإنة فيه يجد أنا أعياه فإنا
اجتمع فإذا فاسإتشارهم، وخيارهم الناس رؤوس جمع وسإلم،

به... " قضى أمار على رأيهم
" شورى" ... و : " الخلفة القائل فهو الخطاب، بن عمر أماا
للذي بيعة ول له، بيعة فل المسلمين ماشوره غير عن بايع مان

بايعه" .
فيه اتسعت - الذي الخطاب بن عمر سإيدنا عهد شهد ولقد

المؤسإسة للشوري المعتددة الصورة واكتملت الدولةالسإلماية
في يجتمع عضوا سإبعين مان للشوري ماجلس هنالك فكانا

دار كانا - الذي المدينة ماسجد في ماحددة بأوقات ماحدد ماكانا



الهلية بالمؤسإسات الحضارة بنت التي - والشورىهي الحكوماة
والنحويين والمقرين والمحدثين والعلماء الفقهاء -ماؤسإسات
... والصناع والتجار والصوفية والشعراء والدباء واللغويين

- كما السإلماي التاريخ " في " الخطط مان لها ارخ التي تلك
بواسإطة الحضارة، صناعة حولت التي " هي " الماة أنا

اهلية، صناعة السإلماية الحضارة "الوقافا" ... فكانت
"الدولة" ... انحرافا عليها يجن ولم "الماة"، اقاماتها

لفريضة وفية الماة ظلت السإلماية، الحضارة هذه وفي
والكلماية، الفقهية ماذاهبها بها ... بنت السإلماية الشورى

النسيج اقامات التي الهلية، ماؤسإساتها في وطبقتها
"الدولة" - في كانت بينما والشورى، العدلا على الجتماعي
!... والطغيانا للسإتفراد فريسة الحيانا مان كثير

السإلماية المجتمعات في قامات التي "، الحديثة "الدولة لكن
" نمط مان بلدنا إلى جاءت والتي الماضيين، القرنين عبر

{ الكبير باشا علي ماحمد عهد مانذ " الوربية، القوماية الدولة
الدولة نموذج ماثلت م}ً قد1849-1770هـ1265 - 1184

- اسإتبدادها فمدت والسلطات، النفوذ ماتعاظمة الشمولية،
السياسإية الحياة مايادين ماختلف - الى اسإتبدت عندماا

" فحل المعادلة، قلب الذي المار والجتماعية، والقتصادية
"تحجيم الى أدى الذي المار "، "تحجيمها الدولة" ماحل تعظيم

بين العلقة في الخلل "تعظيمها" فحدث مان مان الماة" بدلً
علمائها "الماة" وماذاهب وتراجعت "الماة"، "الدولة" و

النسانا حريات " أغلب " الدولة وافترسإت أعلماها، وسإلطات
العقود في باشا، علي ماحمد دولة ماعركة كانت !... ولقد

{ ماكرم عمر ضد الميلدي عشر التاسإع القرنا مان الولى
وماؤسإسات الزهر ورائه م}ً ومان1822-1755 هـ1168-1237

هذا في والنقلب التحولا لهذا التجسيد الهلي، المجتمع
ماخاطر ذلك " على " الدولة اسإتحواذ على ... وسإاعد الميدانا
تعظيم اسإتدعت التي الحديث، الغربي السإتعماري الغزو

الوطني المان حراسإة على القدر " لنها " الدولة سإلطانا
لوطانا السإتعماري الختراق ثغرات مان والحضاري والقوماي

... السإلم عالم

- الحديثة السإلماي الحياء حركة واجبات مان كانا لذلك،
بجعل "الدولة"، " و " الماة بين التوازنا - إقاماة والمعاصرة

وبلورة الميادين، لمختلف الحياة مانهاج السإلماية الشورى



تدبير على القادرة " المؤسإسات في وسإلطاتها الماة إرادة
ماعه تجدي ل نحو على شئونها تعقدت التي المجتمعات اماور

شامالة الشورى يجعل النحوالذي ... وعلى الفراد شورى
ًا، " الماة " و " الدولة لمؤسإسات المان حراسإة فتكونا " جميع

" وليس "، " بالشورى والحضاري والقوماي الوطني
" ... " الفكر في السإلماية، الشورى عن هذا " قل بالسإتبداد

"التأريخ". " ... و " التطبيق و
التي " ... الفريضة، السإلماية " الشورى هي هذه كانت وإذا
السإلماي والنظام للجتماع حياة فلسفة الى تحويلها مان لبد

بين الحضاري الحتكاك خللا مان برزت قضية هناك ... فإنا
الحديث العصر في وتجاربه الغربي الفكر وبين واماته السإلم

الديمقراطية مان السإلماية الشورى ماوقف ماشكلة ... وهي
في واجتماعية فكرية ومادارس أحزاب تبنتها ... التي الغربية

... - الشورى بينهما ... وهل السإلماية البلد مان العديد
اوجه أم ماطلق؟ تناقض أم كامال؟ - تطابق والديمقراطية

للفتراق؟... وأوجه للشبه
والشعوب المام حق على التأكيد مان فلبد بدء، ذي وبادئ

والخيارات النماذج في والختلفا التمايز في والحضارات
" الليبرالية مانطق هو ... فهذا والحضارية والثقافية السياسإية

هي " التي " التعددية ... ومانطق الغربية الديمقراطية " في
عوالم كل في وسإائد حاكم وقانونا كونية، سإنة السإلم في

عن الشورى اختلفت إنا ضير ول حرج ... فل المخلوقات
... المهم الشورى عن الديمقراطية تمايزت او الديمقراطية،

تحددها التي النسانية المقاصد بتحقيق نموذج كل وفاء هو
... وجدارة الحضارات مان حضارة كل في للكونا النسانا رؤية
... النسانا هذا في والبداع الخلق طاقات بتفجير نموذج كل

- التنبيه مان لبد "، - الولية " الحقيقة هذه على التفاق وبعد
بالديمقراطية السإلماية الشورى علقة عن الحديث في

- بين الديمقراطية هذه - في التمييز - ضرورة الغربية
"... ... والمؤسإسات ... والخبرات " الليات "الفلسفة" وبين
... النشأة غربي - اجتماعي، سإياسإي نظام فالديمقراطية،

وطورته القديمة، اليونانية حقبتها في الغربية الحضارة عرفته
أفراد بين العلقة يقيم ... وهو والمعاصرة الحديثة نهضتها

في المواطنين بين المساواة مابدأ وفق والدولة المجتمع
صنع في الحرة ماشاركتهم وعلى وواجباتها، المواطنة حقوق

ًا وذلك العاماة، الحياة تنظم التي التشريعات المبدا الى اسإتناد



... الشرعية وماصدر السيادة صاحب هو الشعب بأنا القائل
بواسإطة للشعب، هي الديمقراطي، النظام في فالسلطة،
وماصالحه... وماقاصده الشعب سإيادة لتحقيق الشعب،

... الغربية الديمقراطية فلسفة عن هذا
المنتخبونا الماة نواب فيه ينوب الذي "، النيابي النظام" أماا

والرقابة التشريع، سإلطات بمهام للقيام الماة، جمهور عن
" آليات" مان " الدولة" فهو في التنفيذ لسلطات والمحاسإبة

عندماا تجاربها توسإلت وبه ماؤسإساتها، وتراث الديمقراطية،
الماة فيها تمارس التي "، المباشرة "الديمقراطية تعذرت
... توسإلت والسلطات المهام هذه ماباشر، وبشكل كلها،

ماقاصدها تحقيق " اللية" الى بهذه الحديثة الديمقراطية
... وفلسفاتها

ماقابلة في السإلماية الشورى يضع البعض كانا وإذا
بالتناقص ... أو بينهما التاماة بالتسوية -سإواء الديمقراطية

ًا بالصحيح ليس الموقف هذا - فإنا بينهما الكامال ... إسإلماي
بينهما تناقص ... ول باطلق بينهما تطابق هناك فليس

الديمقراطية، وبين الشورى بين تمايز هناك ... وإنما بإطلق
بينهما. الختلفا وماساحة التفاق ماساحة يكشف

والخبرات والمؤسإسات والنظم والسبل الليات حيث فمن
الديمقراطية كل مان والغايات المقاصد تحقق "التي

"ثوابت فيها ليس إنسانية وخبرات تجارب فانها والشورى،
التجارب في التطور عرفت قد " ... وهي ماقدسإة
الشورى تجارب في وارد تطورها فإنا ثم ومان الديمقراطية،

... والملبسات والمصالح والمكانا الزماانا وفق السإلماية،
تطور في الديمقراطية تجارب حققتها التي والخبرات

والتمثيل الدسإتوري، النظام افرزت والتي الغربية، الحضارة
ل انسانية، وثروة غنية خبرات هي النتخابات، عبر النيابي

حضارتنا عرفته لما خلفة تعتبر انها قلنا إذا الحقيقة نعدو
" البيعة" و في وضنينة اولية اشكالا مان مابكرا، السإلماية،

"المؤسإسات"...
عن السإلماية الشورى فيها تفترق التي الجزئية أماا

في السيادة "بمصدر خاصة فهي الغربية، الديمقراطية
"... البتدائي التشريع

للشعب ابتداء التشريع "السيادة" في تجعل فالديمقراطية
بـ مافكريها بعض أسإماه ماا صورة في وإماا صراحة، إماا والماة،

الفطرة بنظرهم- أصولا يمثل " الذي الطبيعي " القانونا



"السلطة" في وكذلك "السيادة"، فإنا ثم، ... ومان النسانية
... والماة ... للشعب للنسانا هما الديمقراطية،

التشريع " السيادة" في فإنا السإلماية، الشورى في أماا
" الشريعة" التي في تجسدت وتعالى، سإبحانه لله، هي ابتداء،
ًا " وليست إلهي " وضع هي ًا إفراز ًا ول بشري ... وماا طبيعي

الشريعة هذه على البناء سإلطة " التشريع" إل في للنسانا
نصوصها مان والسإتنباط لمجملها، والتفصيل اللهية،

والتقنين لكلياتها والتفريع ومابادئها، واصولها وقواعدها
لم فيما الجتهاد سإلطة النسانا لهذا ... وكذلك، لنظرياتها

البشرية" "السلطة تظل انا شريطة سإماوي، شرع به ينزلا
ماحكوماة أي الشرعي، والحرام الحللا ماعايير بإطار ماحكوماة

... التشريع في السإلم فلسفة بإطار

" هو السإلماي، التصور في وتعالى سإبحانه الله كانا ولذلك
... الله ل "الفقيه"، هو النسانا النسانا... وكانا الشارع" ل

يتمثل إلهية، وفلسفتها وثوابتها ومابادؤها الشريعة فأصولا
"... وحاكميته الله "حكم فيها

ً عليها، البناء أماا ًا وتفريعا وتنمية تفصيل ًا وتطوير واجتهاد
في الوسإع المساحة هي "العفو" التي ولمناطق للمستجدات
سإلطات فيهما تتمثل وتقنين، فقه فهو الدنيوية، المتغيرات
يتمثل الجانب هذا ... وفي الله بحاكمية المحكوماة النسانا،

السإلماية الشورى بين السإاسإي والختلفا الجوهري الفارق
... الغربية الديمقراطية وبين

والديمقراطية- صلة الشورى -بين والختلفا التمايز ولهذا
-السإلماية-والغربية- للكونا، الحضارتين مان كل بنظرة وثيقة

تدبير ... وحدود اللهية الذات وتدبير عمل نطاق ولحدود
وبين النسانا بين ... وللعلقة الكونا في ولمكانته النسانا،

... الله
-384"ارسإطو" {  عند وخاصة القديمة، اليونانية النظرة ففي

- الحديثة الغربية النهضة تراث ماثلت التي }ً وهي م  ق322
طبائعه وفق يعمل تركه ثم وحركه، العالم، خلق قد الله أنا نجد

رعاية أو تدخل دونما فيه، المودعة الذاتية والسإباب وقوانينه
هذه وفي هنا، ... فالعالم العالم هذا لحركة إلهي تدبير او

وحاكمية الله، تدبير عن الخلق ... بعد بذاته ماستقل الفلسفة،
... السماوية شرائعه



النهضة في وجدناها اللهي، التدبير النظرة( لحدود وهذه
الذي النجيلي المبدأ على تعتمد الحديثة الغربية العلمانية

التدبير إطار بين فيفصل لله، وماالله لقيصر ماالقيصر يجعل
وماملكة الروحا خلص "الخلق" وعند عند وقف الذي اللهي
السيادة أعطاه - الذي النساني التدبير إطار - وبين السماء

قيود دونما الدنيوي، والملكوت النساني، العمرانا تدبير في
البشرية والسلطة السيادة هذه على اللهية الحاكمية مان

- للديمقراطية الغربية الفلسفة هذه في العالم أنا فكلما
الذاتية والقوى السإباب تديره خالقه تدبير عن بذاته ماستقل

ماستقل الفلسفة هذه في النسانا ... فكذلك فيه المودعة
حاكمية دونما والتجربة، بالعقل والمجتمع الدولة يدير بذاته،
الحر "، الكونا "سإيد ... فهو سإماوية شرعية رعاية ول إلهية

التشريع، "السيادة" في له كانت هنا ... ومان بإطلق والمختار
هذا له إنا ... بل وإطلق بتعميم التنفيذ، "السلطة" في ماع

مانظوماة الشامالة، العلمانية في المطلقة والحرية السإتقللا
. والخلق للقيم

الذات عمل ... ونطاق الكونية للرؤية البعد( الفلسفي عن هذا
في وسإيادته، ... وحريته الكونا في النسانا ... وماكانة اللهية

كانت، ... والتي الغربية للديمقراطية الفلسفي السإاس
... والتطبيقات النشأة - في علمانية لذلك،

ليس وتعالى، سإبحانه الله فانا النظرة( السإلماية، في أماا
أنا " وكما ... ومادبر " خالق هو ... وإنما "خالق" وفقط ماجرد

"حاكمية" في وله ابدا، دائم تدبيره فانا ابدا، دائم خلقه
المخلوقات. عوام لكل ورعاية ماعا، التشريع وفي التكوين

": اللهية الذات عمل نطاق عن الكريم القرآنا في نقرأ، ونحن
.. قالا ماوسإى يا ربكما فمن " ... قالا والمار الخلق له " ال

سإبحانه الله كانا " وإذا هدى ثم خلقه شئ كل اعطى الذي ربنا
قالا " واذ الرض هذه لعمرانا النسانا اسإتخلف قد وتعالى،

هذا " ... فإنا خليفة الرض في جاعل إني للملئكة ربك
السإلماي- بالمرتبة التصور -في النسانا جعل قد السإتخلفا

... ... وماستطيع .. وقادر وحر ... ووكيل نائب ... فهو الوسإط
عقد بنود هي التي اللهية، الشريعة حدود في لكن ومابدع،

اللهية الذات في الفاني ليس إنه ... نعم، السإتخلفا وعهد
ًا، ... لكنه، ... الكونا لسيد خليفة الكونا" وإنما "سإيد ليس ايض
}ً م1905-1849  هـ1323-1265{  عبده ماحمد الماام وبعبارة
". بعده شئ لكل وسإيد وحده، " عبدالله النسانا هذا فإنا



مان يخرجه ل الله عن ... واسإتخلفه الله النسانا( خلقه إنه
ًا يظل أنا يجب بل اللهي، التدبير ماظلة ًا دائم إطار في وابد

حريته، قمة هي لله عبوديته أنا حتى التدبير، وهذا الرعاية هذه
إنا ... " قل الطواغيت لكل العبودية مان تحرره التي هي لنها

" له شريك ل العالمين رب لله وماماتي وماحياي ونسكي صلتي
ل أنا شهادة كانت " ولذلك، المسلمين أولا وأنا أمارت وبذلك

وحده، لله ولعبوديته وتحرره، النسانا لحرية جاماعة الله، ال إله
!.. واحدة لعملة وجهانا لكأنها حتى

التي الفلسفية الجزئية والتحديد، الحصر على( وجه هي تلك
... الغربية الديمقراطية عن السإلماية الشورى فيها تتمايز

الماة رضا على والسلطة الحكم تأسإيس مان عدا( ذلك، ماا أماا
في السلطة ... وجعل العام الرأي واتجاه الجمهور وراي

هي عزلهم، وفي وماحاسإبتهم، ماراقبتهم وفي الحكام، اختيار
لتكوين النيابية والنظم الليات اختيار لك ... وكذلك للماة

والرقابة والتنفيذ التقنين لسلطات الممثلة المؤسإسات
بين اتفاق ماساحة الجمالا وجه على ... فإنها والقضاء

.. السإلماية الشورى وبين الغربية الديمقراطية
-سإلطات السلطات بين الفصل ونظام مابدأ الحالا( ماع وكذلك

عليه تعارفت الذي المبدأ ... وهو والقضاء والتنفيذ التشريع
الشورى وتحتاجه تقبله ماما ... فإنه الغربية الديمقراطية

أبعد السإلماية الحضارة تجربة فيه ذهبت ربما ... بل السإلماية
ذلك الغربية، الديمقراطية التجارب ذهبت ماما وأفضل وأعمق
الشوري النظام في الفقهي الجتهاد سإلطة تمييز أنا

يجعل والقضائية، والتنفيذية الرقابية السلطات عن السإلماي
ًا السإلماي النظام -في السلطات ً ... اربع ... كما ثلث مان بدل

المار الشريعة، إلهية بسبب الدولة، فوق التشريع سإلطة يجعل
والهواء البشري السإتبداد سإلطانا مان القانونا يحرر الذي

الفصل السإلماي النظام هذا يحقق ذلك، ... وفوق البشرية
الغربية، الديمقراطية التجربة أنا ذلك السلطات، بين الحقيقي

الناحية -مان جعلت قد للبرلمانا، التشريع سإلطة فيها آلت التي
الهيئة في ماتماهيتانا التنفيذ وسإلطة التشريع العملية- سإلطة

الفصل جعل الذي المار الحاكم، الغلبية لحزب البرلمانية
ًا والتنفيذ التشريع سإلطتي بين الحقيقي ... كبير حد الى باهت

التزاماها ماع والتقنين، بالجتهاد خاصة سإلطة اسإتقللا أماا
فصل مابدأ تحقيق الى القرب فهو اللهية، الشريعة بحاكمية



باقي على القانونا لسيادة تحقيقا والكثر السلطات،
... السلطات

الشورى بين التمايز هذا - حقيقة هذه( الحقيقة أدرك ولقد
القانونا عصور ... في الغربية الديمقراطية وبين السإلماية

في وتخصصوا خبروا الذين الغربيونا -العلماء مانهما بكل
بين وقارنوا الرومااني، القانونا وفي السإلماية الشريعة

الغربية الحضارة في القانونية المدونات وبين السإلماي الفقه
عليها وسإلطوا النظار إليها الحقيقه،ولفتوا هذه ... أدركوا

... الضواء
 -1845" { سإانتيلنا دي " دافيد كتب( المستشرق لقد
" الغربي الوضعي القانونا في التشريع فلسفة }ً عن م1931
: السإلفا وإلى إلينا بالنسبة والقانونا الفقه ماعنى إنا

ًا إماا الشعب، اقرها التي السائدة القواعد مان ماجموعة أو رأسإ
والدراك الرادة مان ماستمد مامثلية÷ وسإلطانه طريق عن

". وعاداتهم البشر وأخلق
... الدنيوية "علماني" خالص قانونا( "دنيوي" أي فهو

العلمانية الفلسفة هذه ماقارنا "، "( سإانتيلنا اسإتطرد ثم
في السإلماية بالفلسفة الغربية، الديمقراطية في للقانونا
السإلماي التفسير أنا " إل فقالا السإلماي، والفقه التشريع

هو السإلماي للقانونا ... فالخضوع ذلك خلفا هو للقانونا
ينتهك ومان نفسه، الوقت في ديني وفرض اجتماعي واجب
خطيئة يقترفا بل فقط، الجتماعي النظام تجاه يأثم ل حرماته
ًا دينية والخلق، والقانونا والدين، القضائي ... فالنظام ايض
المجتمع مانها إسإتمد التي الرادة لتلك لها ثالث ل شكلنا هما

هي إنما قانونية ماسألة فكل وتعاليمه، وجوده السإلماي
... القانونا تسود الخلقية ... والصبغة ضمير ماسألة

ً أفكارنا تغاير دينية شريعة السإلماية فالشريعة ...". اصل

الشورى فلسفة اختلفا - حقيقة هذه( الحقيقة وذات
الوضعي وقانونها الديمقراطية عن السإلماي وقانونها
" ماارسإيل السويسري المستشرق عليها -يؤكد العلماني

... ( بينهما والمقاصد المصدر اختلفا -عن " ... فيقولا بوازار
ًا نذكر أنا المفيد ومان ًا فرق السإلماية الشريعة بين جوهري

المتخالفين، ماصدريهما في سإواء ، الحديث الدبي والتشريع
الديمقراطية في القانونا ... فمصدر النهائية اهدافهما في او

داخل والعدلا وهدفه: النظام الشعب، : ارادة هو الغربية



يصير عليه وبناء الله، عن صادر فالقانونا السإلم، أماا المجتمع
التقرب عن البحث هو المؤمان ينشده الذي السإاسإي الهدفا

في يجب ... فالسلطة به والتقيد الوحي باحترام الله، الى
ًا تفرض السإلم في تسمح ... بينما الخلقية المعايير مان عدد

الحتياجات حسب المعايير الناس يختار انا الغربي الطابع
...) عصرهم في السائدة والرغبات

البعد -في بالتمايز الغربيونا الخبراء شهد( العلماء هكذا
الديمقراطية وبين وفقهها السإلماية الشورى الفلسفي- بين

... وقانونها الغربية

"المشاورة" ... مان اسإم في( حقيقتها- هي الشورى إنا
في ذاتها- أدخل حد -في فهي الرأي اسإتخراج هي والمشاورة

العتبار- -بهذا ... وهي الرأي اسإتخراج "الليات" ... آليات
ًا تكونا انا ليمكن التمايز ... اماا الديمقراطية لليات نقيض

... الليات هذه فيه تعمل الذي الموضوع في يأتي فإنه بينهما
تعرفا ل حين ... فعلى الليات هذه عمل نطاق وفي

تميز آلياتها، وإعمالا عمل لسلطات إلهية حدودا الديمقراطية
.. لله هو "المار" ... أمار مان نطاقين بين السإلماية الشورى

في هو تدبير، اي ... "وأمار"، سإبحانه به يختص الذي تدبيره أي
عن الكريم القرآنا ... وفي شوراه تكونا وفيه النسانا، ماقدور

" " الثاني " المار ) - وعن والمار الخلق له ( ال "المار" الولا
سإبحانه لله، النسانا خلفة ) ... وبحكم ... وتدبيره ( أماره

النسانية حاكميته " أي ... وتدبيره " اماره فانا وتعالى،
الله حاكمية هي ) التي وتدبيره الله ( امار و بإطار ماحكوماة

اللهية... شريعته وحدود
... وفي الحدود ... وفي الفلسفة المرجعية( ... وفي ففي

الديمقراطية وبين السإلماية الشورى بين التمايز يرد المقاصد
... ... والنظم ... والمؤسإسات الليات في ... وليس الغربية

... والخبرات
بصرها لتمد دنيوية وفلسفة وضعي كفكر انا( الديمقراطية

الدنيوية بالمقاييس النسانا، دنيا صلحا مان ابعد هو ماا الى
تربط الهية كفريضة الشورى نجد حين ... على الصلحا لهذا

بعدا الدنيوي الصلحا فتعطي الخرة، وسإعادة الدنيا صلحا بين
الصلحا. لهذا الديني المعيار في يتمثل دينيا،

للدنيا مافسد السإتبداد أنا على والتأكيد ضرورة( التنبيه ماع
السإلم حجة يقولا كما الدين " نظام انا ذلك جميعا، والخرة



ال يحصل }ً ل م1111 - 1058 هـ505-450{ الغزالي حاماد ابو
يتوصل ل والعبادة بالمعرفة الدين، ... فنظام الدنيا بنظام
الحاجات، قدر وسإلماة الحياة، وبقاء البدنا، بصحة ال اليهما

الدين ينتظم ... فل والمان والقوات والمسكن مان: الكسوة
... فنظام الضرورية المهمات هذه على المان بتحقيق ال

". الدين النظام شرط الدنيا
فيجب الدنيا، صلحا عند الديمقراطية وقفت( فوائد لو فحتى
السإتبداد، هو البديل كانا اذا وخاصة بذلك، السإتهانة عدم

!... جميعا والدنيا وللدين والمجموع، للفرد المفسد
ًا أمار أو السإلماية، الشورى أمار أكانا ...( فسواء وأخير

ًا هناك فانا الغربية، الديمقراطية " " وبين " المثالا بين فارق
أنا إلهية لحكمة ... وإنها والتطبيق الممارسإة " عند الواقع
" " المثالا دونا والفلسفات المبادئ لكل التطبيقات تظل

يظل حتى وذلك والفلسفات، المبادئ لهذه الفكر يصوره الذي
ًا النساني السعي ًا دائب "بالواقع" القتراب طريق على ودائم
ًا المال " فينفسح " المثالا مان ًا دائم التسابق أماام وأبد

حقق فلو ... وإل والرتقاء التقدم طريق على النساني
" الحياة أعمالا " جدولا نتهي ل المثالا كامال النسانا

الماالا مان المزيد لتحقيق التطلع ماحل القنوط وحل النسانية،
...

الماة تأريخ في السإلماية، الشورى كانت( تطبيقات لقد
ًا مان بكثير ادنى السإلماية، والحضارة " هذه " ماثالا مان جد
التطبيقات حالا ... وكذلك السإلماي الفكر في الشورى

مان الديمقراطية الحضارة هذه تمنع لم للديمقراطية، الغربية
... ... والقوماية الدينية ... والحروب العنصرية انتاج

التي الكونية ... والحروب الفاشية والنظم والسإتعمارية
وحشية على تتفوق الديمقراطية المجتمعات هذه جعلت
أثرة مان تمنعها والتدماير!... ولم البادة في البدائي النسانا

_ البشر % مان20 وتجعل جعلت التي المتوحشة، الرأسإمالية
خيرات % مان86 بـ -يتأثرونا الديمقراطي الشمالا سإكانا هم

السكانا % مان80 لـ العالم ثروات % مان14 تاركين العالم،
لم للديمقراطية الغربية التطبيقات هذه أنا عن !! ... ناهيكم

هي الديمقراطية للدولا الولى التجارة تكونا أنا مان تمنع
تجارة ... تليها المخدرات تجارة ... تليها السلحا تجارة

القطط على مااينفق يكونا انا مان تمنعها الدعارة!! ... ولم
على ينفق ماا اضعافا المستفز والترفا والخمور والكلب



والتعليم!.. والغذاء الصحة
... ول والصلحا للتقدم السحرية الوصفة الشورى( تمثل فل

المجتمعات لمشكلت السحري الحل هي الديمقراطية
تكونا كي النساني الكدحا هو الحل ... وإنما المعاصرة

إلى تكونا ماا - اقرب الديمقراطية ... او للشورى التطبيقات
النسانا. إنسانية تحقيق
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